
DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO SMLOUVY SML/0411/2020

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

l.l. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní
spojení:
Číslo účtu:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2

00301825
CZ 00301825

Česká spořitelna a.s„ pobočka Přerov
27-1884482379/0800 - transparentní účet

Leon Taurus s.r.o.

Washingtonova 1599/17, Praha 1, PSČ 110 00
04301188
CZ 04301188

1.2. Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní
spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 545841002/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 288267,
vložka C

(Objednatel a zhotovitel společně „Stramy“ nebo jednotlivě „Strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Strany uzavřely dne 18. 2. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy SML/0411/2020 (dále jako
„Smlouva44);

Strany mají zájem upravit odlišně lhůtu k plnění a okolnosti definující „vyšší moc“, a to
z důvodu usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu
Vládou ČR pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru SARS CoV-2, kdy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla mj.
přerušena výuka ve všech základních školách;

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM DOBODATKU KE SMLOUVĚ:



ČI. I

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního zněm čl 4 bodu 1 upravujícího lhůtu
k plnění, následujícím novým úplným zněním, které zní:

„Ukončení realizace díla: do 18. 6. 2020, a nejpozdějiprvnípracovní den následujícípo
dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele kjeho převzetí. “

1.2 Smluvní strany se dále dohodly na nahrazení původního znění čl 13 bodu 2 upravujícího
okolnosti „vyšší moci“, následujícím novým úplným zněním, které zní:

„ Za okolnosti „ vyšší moci “ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť
nebo sněžení vpracovní době, přírodní katastrojý, válka, všeobecná mobilizace,
občanská válka, nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací
závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy a dále
vyhlášení nouzového stavu Vládou CR pro území České republiky. “

ČL. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovení
§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

1.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku. Ostatní
ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

1.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Stranami podepsán ve čtyřech stejnopisech, 2x pro
každou smluvní stranu.

V Přerově dne 15. 4. 2020 V Praze dne 15. 4. 2020

Zhotovitel


